
Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 67^ Ji         vJ?C Johan de Kruijf (1885-1966) in l<il(). Zelfportret.











Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 Vrouwelijk naakt door Johan de Kruijf. Tot aan zijn huwelijk (!) in 1929 maakte Johan nog weleens een portret. Daarna gaat hij zich op landschappentoeleggen. Dit model slaagt erin om met haar enigekledingstuk (haarbandje) de mode uit 1922 te volgen.



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 .MJI^-f'jMtttH, Mannelijk naakt door Mara de Kruiif-Willeumier. De vrouwen die Johan tekende waren geheel naakt terwijlMara's mannen een lendendoek omhadden. Stuiten wehier op een van de laatste taboes van onze eeuw?



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 .^?l,. 1 ^ -i-A- i-^r':AN:j:.c-,- Rome 1938. Tijdens de schoolvakantie in de zomer werden grote buitenlandse studiereizen gemaakt.





Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 10 Vlak na de bevrijding in Bunnik. Het huis van Johan en Mara in Den Haag was door deDuitsers afgebroken voor de aanleg van de Atlantikwal.Daarom beleefde hij de bevrijding in Bunnik. Daartekende hij deze rijpende kersen.





Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 12 &quot;...was zo'n aardige vent.&quot;



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 13 droegen hem op handen. Hij was voorstander van de vrijeexpressie in een tijd toen andere tekenleraren nogfrontaal lesgaven en vaasjes lieten natekenen. &quot;Voor na m'n pensioen...&quot; Toen het broer Janus slechter ging en hij ondanks zijn60 jaren een zeer oude man leek, deed Johan iets voorzijn broer terug. Hij liet in de Langstraat een modernhuis bouwen, zogenaamd om er na z'n pensioen in tegaan wonen. In de tussentijd kon Janus wel in het huiswonen. Johan was toen nog 22 jaar van z'n pensioen af.Het was duidelijk dat dit huis bedoeld was als dankvoor z'n broer, een dank die de bescheiden Janusmisschien niet had geaccepteerd als Johan hem hethuis rechtstreeks had aangeboden. Janus beleeft ernog drie prettige jaren en kan zijn broer Johan (dienet gehuwd was) en Mara gastvrijheid verlenen. Nade dood van Janus in 1932 woont zijn dochter er

enkelejaren met haar man en als die elders werk krijgt wordthet huis verkocht. Over het pensioen wordt niet meergepraat. Geld Misschien typeert de manier waarop De Kruijf tegen geldaankeek hem nog wel het beste. Hij woonde sinds 1950naast de Boaz-bank in Bunnik, maar neemt een bank inZeist. Hij kon prima met z'n buurman van Wijngaarden, dedirecteur van de bank opschieten, maar vond het nietnodig dat deze iets van zijn geld afwist. Over de aankoop van de grond voor het huis en debetaling van de bouw, doet ook zo'n merkwaardig verhaalde ronde. Hij zou op de dag van de betaling naar z'nbank in Zeist zijn gelopen, nam er het hele bedrag incontanten op en liep met een enorme stapel bankbiljet-ten op zak naar Houten om daar notaris van Buma tebetalen. Onderweg zat hij met al dat geld op zak rustignog wat tekeningen te maken. Het echtpaar de Kruijf kon met een zekere afstand tegen



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 14 geld aankijken omdat Johan een dubbele en Mara eenenkele baan had en ze vrij zuinig leefden. Het enigewaar ze veel geld aan uitgaven was aan tekenspullen enbuitenlandse reizen. Hoewel ze zich het duurste teken-papier konden veroorloven, tekenden Johan en Marameestal op achterkanten van oude tekeningen en vankalenders. In zijn nalatenschap vond ik o.a. een halverouwkaart, diverse convocaties en examenkaarten mettekeningen achterop. Het verhaal gaat dat Johan net als iedere 65-plusseriedere maand trouw zijn AOW op het postkantoor ophaaldeen het geld daarna in een oude jas op zolder bewaarde.Na zijn dood bleek er een vermogen in die jas te zitten! Die makkelijke houding tegenover geld stamt niet uitzijn laatste jaren. Al in zijn diensttijd was hij zo.De eerste tijd stond hij onder bevel van een korporaaldie steeds geld leende zonder het terug te

betalen.Dat gaf niet zoveel vond De Kruijf: &quot;... 't was zo'naardige vent&quot;. Al snel werd hij van een gevechtseenheidovergeplaatst naar de tekenafdeling waar hij o.a. allerang- en ordetekens schetste voor een standaardwerkin het leger dat nu nog wordt gebruikt. In de eerste wereldoorlog moest hij opkomen, maar mochtal in 1916 weer naar zijn school terug. Daarna ging hijmet verlof, maar moest later nog een keer op herhaling.In de tussentijd was hij zijn zakboekje kwijtgeraakt. Datkwam deze brave man ook nog op celstraf te staan.Hij raakte altijd van alles kwijt. Het enige waar hij goedop lette waren zijn potloden. Daarvan had hij altijd eenassortiment gevechtsklaar in zijn vestzak. Niet storen In zijn latere jaren kocht hij een roeiboot, de Nimf.Daarmee voer hij op de Krommerijn op zoek naar eenmotief. Meestal roeide hij eerst tegen de stroom inrichting Odijk, waar hij tussen de middag lunchte

bij&quot;Mijntje&quot;. Erg veel verder kwam hij ook niet, want er



Tussen Rijn en Lek 1985 4. - Dl.19 4 15 was altijd veel dat zijn aandacht trok. Dan meerde hijde Nimf af, nam zijn tekenkist met het papier en gingzitten tekenen. Hij had velletjes papier die preciesop het deksel van die tekendoos pasten, zodat hij altijdeen goede ondergrond had. Als hij daar zo zat tetekenen, wilde hij liever niet gestoord worden. Slechtsmet een enkeling maakte hij wel eens een praatje, maarmeestal reageerde hij nukkig als hij halverwege eenschets werd gestoord. Over mensen die hem met gezeurvan zijn werk afhielden klaagde hij: &quot;geestelijke armoede;de mensen kunnen zich niet amuseren&quot;. Omdat je hemniet bij het tekenen mocht storen en hij achteraf nooitzijn werk liet zien, waren maar heel weinig Bunnikersprecies op de hoogte met het werk van De Kruijf.Maar de interesse in het dorp was er wel degelijk.De drie tentoonstellingen die er na zijn dood van zijnwerk zijn gehouden,

trokken steeds veel publiek. Ferdinand Het ideaal van De Kruijf was een ongecompliceerd levenin een hutje aan de Krommerijn. Omdat hij van zijn werkniet kon leven -hij verkocht nooit- moest hij leraarworden, maar zijn verlangen bleef en zijn ideaal was eenkleurrijke bunnikse dorpsfiguur: Ferdinand Hulsdouw.Zo Ferdinand al helemaal normaal was, dan gt^-lroeg hiizich in ieder geval niet zo. De gebroeders Snel uitBunnik vertelden dat hij vroeger eens een stuk van hetveel te kleine katholieke kerkhofje aan de Schouder-mantel moest ruimen voor een begrafenis. Het kerkhoflag achter een ijzeren hek met puntige spijlen, waar jelangs moest als je bij de kerk of de pastorie moest zijn.Om de kinderen aan het schrikken te maken die kwamenbiechten, nam hij eens de opgegraven doodskoppen enzette die bovenop de spijlen zodat ze kinderen rechtaankeken. Vooral de meisjes waren doodsbenauwd.De pastoor werd

boos en zei: &quot;Ferdinand, wat doe jenou?&quot;, maar hij antwoordde,hangend op zijn spade: &quot;Tja,meneer pastoor, ik moest ze toch ergens kwijt?&quot;Tot dit soort mensen voelde De Kruijf zich meestal welaangetrokken. Hij had oog voor het bizarre.










